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Rabobank creëert waarde met haar strategie onder invloed van de externe ontwikkelingen:

 Medewerkers
- Diversiteit & Inclusiviteit
- Leren & Ontwikkelen

 Kennis
- Onderzoekspublicaties & Sectorvisies
- Dialoogsessies

 Kapitaal & Funding
- Wholesale funding
- Rabobank certificaten
- Eigen vermogen

 IT infrastructuur
- Beschikbaarheid systemen

 Partnerships
- WNF
- VN-Milieuprogramma
- Investeringen in lokale gemeenschappen
- Arise

De diensten die Rabobank levert:

Omvang van onze diensten

in miljarden euro’s 2019 2018

In Nederland

Hypotheken 187,7 190,0

Leningen aan Handel, Industrie  
en Dienstverlening 82,4 81,5

Leningen aan Food & Agri 37,9 38,1

Miljard pinbetalingen 1,7 1,47

Sparen 123,7 119,1

Beheerd en bewaard vermogen 47,1 40,7

Leasing 1,7 1,8

BPD transacties 4.485 5.470

Internationaal

Leningen aan Food & Agri 69,3 65,0

 Leningen aan Handel, Industrie 
en Dienstverlening 37,0 36,5

Leasing 31,5 28,6

Voor het creëren van waarde is 
Rabobank afhankelijk van:

Waardecreatiemodel
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Onze voortgang (in %) 2019 2018

Fully loaded CET 1 ratio 16,3 16,0

Total capital ratio (transitional) 25,2 26,6

Efficiencyratio inclusief toezichtsheffingen 63,8 65,9

ROE 5,3 7,3

Sustainalytics ESG Risk Rating
categorie ‘diversified banks’ 1 2

Onze voortgang 2019 2018

Employee Engagement Score 64 61

Diversiteit: % vrouwen in de  
groeps directie 40 40

Diversiteit: % vrouwen in de eerste 
laag onder de groepsdirectie 33 31

Diversiteit: % vrouwen in dienst 51 52

Onze voortgang 2019 2018

Reptrak 71,5 70,8

Ledenbetrokkenheid 50% 44%

CO2 emissie (ton per FTE) 2,9 3,3

Totaal duurzame financiering 46.000  46.607

Duurzame prestaties van onze lokale  
Rabobank klanten (A-label) 8% 5%

Duurzame prestaties van onze  
Wholesale klanten (A-label) 24% 24%

Onze voortgang 2019 2018

- NPS Particuliere klanten (NL) 61 57

- NPS Private Banking klanten (NL) 63 61

- NPS Zakelijke klanten (NL) 51 53

% online actieve particuliere klanten 64,0 61,8

% online actieve zakelijke klanten 81,5 80,8

Waarde voor klanten en leden
We willen met onze kennis, netwerk en producten onze klanten helpen om hun dromen en ambi-
ties waar te maken. We helpen ze ook om te innoveren en duurzamer te worden bijvoorbeeld 
door de klantfoto, zodat zij toekomstbestendig kunnen blijven. We bieden onze klanten meer dan 
alleen een financiering. Wanneer moeilijke tijden toeslaan zoals bij extreme droogte, zijn we er 
voor onze klanten. Door het faciliteren van dagelijkse bankdiensten, genereren we economische 
activiteit en helpen we de economie in beweging te houden. De betrokkenheid van onze leden 
is cruciaal om een   zinvolle coöperatie te blijven. Onze coöperatieve structuur helpt ons scherp 
te blijven, omdat onze leden feedback geven over ons strategisch plan en de problemen die we 
onderweg tegenkomen. Wij beschouwen hun inbreng als van onschatbare waarde.

Waarde voor de maatschappij
Een percentage van onze nettowinst investeren we in de maatschappij via sponsoring en coöpera-
tief dividend. We streven ernaar om de energietransitie te versnellen en steunen initiatieven om 
klimaatverandering tegen te gaan. We willen onze klanten helpen om de overstap te maken naar 
een duurzame voedselproductie, bijdragen aan de wereldwijde voedselvoorziening en streven naar 
een verbetering van het welzijn en de welvaart in de gebieden waar wij actief zijn.

Waarde voor de institutionele beleggers
We bieden institutionele beleggers relatief veilige beleggingsopties in de vorm van obligaties en 
andere achtergestelde instrumenten. Met onze financiële prestaties en sterke ratings kunnen we 
onze continuïteit waarborgen.

Waarde voor medewerkers
Wij richten ons op de betrokkenheid van onze medewerkers omdat we ervan overtuigd zijn dat 
gelukkige mensen leiden tot gelukkige klanten. We willen onze medewerkers een goede werk-
omgeving bieden en ze laten excelleren. Daarom streven we naar een mensgerichte cultuur en 
bieden we ze leiderschapsprogramma’s en leermogelijkheden. Wij geloven in empowerment van 
onze mensen door vakmanschap, vitaliteit en verandervermogen. Het vergroten van de diversiteit 
van onze medewerkers helpt ons om onze klanten bedienen.

De waarde die we creëren

Rabobank heeft 
direct en indirect 

impact op alle 
SDG’s, de doelen 

waar we primair een 
bijdrage leveren 

zijn:

De waarde die Rabobank 
creëert voor haar stakeholders, 

per strategische pijler:
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